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Aan tafel met “De buren van

Don Bosco”

Als parochieteam stellen we ons de vraag

wie onze buren eigenlijk zijn.

Ik mag vandaag de buurtwerking Casa-

blanca, een project van Samenlevingsop-

bouw Riso, leren kennen in hun gloed-

nieuw gebouw in Lolanden 16, Kessel-Lo..

Sinds juni 2018 zitten ze weer in

een mooie vernieuwde omgeving op

de plaats van weleer. Tussendoor

waren ze gevestigd in de Prins Re-

Kato Stevens, buurtwerkster Casablanca

Foto: wijkbrochure_CAS_LR.pdf

gentlaan, waar nu nog de jongeren-

werkinggehuisvest is.

Buurtmaaltijden

Ik schrijf me enkele dagen op voor-

handinbijKatoStevens.

Ik kom woensdagmiddag even na

12 u binnen en betaal aan de kas-

sa 4 EUR om deel te nemen aan de

maaltijd, die op woensdagvoormid-

dag door een ploeg van vrijwilli-

gers wordt gekookt. Als het kan een

week op voorhand inschrijven, is

deboodschap.

We worden met een mooie glimlach

aan tafel bediend o.a. door een Pales-

tijn die Nederlands wil leren op de

werkvloer samen met een assistent

vandeorganisatie“Taalvloer”.

Ons parochielid, Agnes, staat al van

9 u vanmorgen klaar met de andere

vrijwilligers om de maaltijd voor te

bereiden: butternutsoep, spiering-

koteletje met erwtjes en wortelen

en kroketjes à volonté, fruitsalade

voordesserteneenkoffie.

Agnes eet zelf samen met de vrij-

willigers achteraf en sluit het werk

rond15uaf.

Op dinsdagavond tussen 17 u en 18

u kan je er ook terecht voor een iets

minder ingewikkelde maaltijd voor

3EUR.

Maandag en donderdag kan je er

ook terecht om in aangenaam gezel-

schap een pannenkoek of croque-

monsieurteeten.

Eenzaamheid en honger zijn hier

onbekend in dit centrum geleid

door Kato Stevens, een jongedame

die weet wat ze wil en die vooral

weet dat dit centrum draait op het

enthousiasme van de vele vrijwilli-

gers.

Samenaantafel

Ik zit aan tafel met Nadia, Phi-

lip, Erik, …met buurtbewoners en

ex-buurtbewoners, sommige men-

sen zitten in een kwetsbare situ-

atie door armoede, ziekte of een

beperking, anderen sympathiseren

of zoeken een restaurant met een

groot hart. Iedereen mag hier als ge-

lijke mee aan tafel zitten. Ik ben erg

blij dat ik hier ook mijn voetjes on-

derdetafelmagschuiven…

Na het eten heb ik een gesprek met Kato

Stevens, buurtwerkster voor volwassenen.

Er is een kinder-, jongeren- en ou-

derwerking.

*Dekinderwerking

omvat niet alleen spelen op woens-

dag maar ook na schooltijd tot 18

u en heel wat activiteiten en work-

shops waarvoor je kan inschrijven

rond half september en die eind sep-

temberstarten.

Er is ook huiswerkbegeleiding,

waarvoor nog vrijwilligers worden

gezocht via buurtwerkster Anne

Claes, ook van Samenlevingsop-

bouwRISOVlaams-Brabant.

Leesuurtjes, voetbaltraining en

speelpleinwerking (4-12 jaar).

Voor deze activiteiten wordt samen-

gewerkt met Koala (Kind- en Ou-

derActiviteiten voor Lokale Armoe-

debestrijding). Kinderen zijn extra

welkom hier en wel vanaf 9 maan-

den!

*Dejongerenwerking

zit onder de hoede van de buurt-

werker Tarik Mouhout en beslist

zelf over hun activiteiten op het

PrinsRegentplein.

Zij werkten samen met Zakaria Ri-

douani onder meer aan een do-

cumentaire “Casa goes Casa” die

toont hoe Leuvense jongeren uit de

Kesselse wijk “Casablanca” aan de

slag gingen om in het Marokkaanse

Essaouira een weeshuis onder han-

den te nemen en zo tijdens dit avon-

tuur zichzelf beter leerden kennen.

Er is een meisjeswerking op maan-

dag (17u-19 u), een tienerwerking

(12-16) op woensdagnamiddag en

een instuif op vrijdag na 18 u (>16)

*Deouderwerking

draait rond praten over onderwijs

en opvoeding van de kinderen maar

ook over huishouding met de be-

doeling de ouders te ondersteunen.

In samenwerking met Open School

is er maandag, dinsdag en donder-

dagNederlandseles.

In café “Kom binnen” kan je Ne-

derlands praten in samenwerking

met de dienst Diversiteit van de stad

Leuven.

“Allez Chantez” is een activiteit die

mijn bijzondere aandacht trekt: sa-

men zingen in Hal 5 met de groep

Allez Chantez (www.allezchantez.-

be).

Voor elk wat wils: spelletjes- en

naainamiddagen, buurtfeest, mos-

selfeest, sportaanbod zoals yogales-

sen, computerlessen, … Je kan er

overigens op de computer surfen en

voordeligprinten!

Loop gerust eens binnen in dit warmhar-

tig huis!

Je kan er mensen van alle leeftijden ont-

moeten vooral ook mensen met veel le-

venservaring!

En je kan er ook dat doen waaraan gebrek

is, als vrijwilliger!

Graag contact opnemen met Kato

Stevens, buurtwerkster Samenle-

vingsopbouw Riso Vlaams-Bra-

bant,0499759370.

(Ingrid Wezemael, medewerker liturgie

parochie Don Bosco, Kessel-Lo)

Buurtwerk Casablanca
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Als je pas begint, vind je alleenmaar duis-

ternis, en als het ware een wolk van niet-

weten…Wat je ook probeert te doen, deze

duisternis, deze wolk blijft tussen jou en

God en verhindert je niet alleen Hem te

zien in het klare licht van verstandelijk

begrijpen maar ook zijn liefelijke zoet-

heid te ervaren met je gevoel. Neem er vre-

de mee in deze duisternis te moeten wach-

ten zo lang dat nodig is, maar blijf toch

steeds naar Hem die je lief hebt verlangen.

Want áls je Hem in dit leven zult voelen

of zien, dan zal het toch in deze wolk, in

dezeduisterniszijn.

‘Wolk van niet weten’ Anonieme

auteur – Meditatief 274

Volgende meditatie is op maandag

14 oktober 2019. Daarna wordt het

maandag 28 oktober 2019. Aanvang

om 20 uur in de Stille ruimte “A-

demtocht” in het Don Bosco cen-

trum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Contactpersoon:

jos vermeulen 016/89.03.16

vermeulen.berte@telenet.be

meditatie in de christelijke traditie

http://www.christmed.be

MEDITATIE IN DE

CHRISTELIJKE TRADITIE

Sint-Antonius

Donderdag 10 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 11 oktober

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

de kerk

Dinsdag 15 oktober

14.00 uur Kaartnamiddag op het

terras

Vrijdag 18 oktober

19.45 tot 21.00 uur koorrepetitie in

de kerk

***************************************

Sint-Franciscus

Woensdag 9 oktober

VM: SAMANA

20 uur: Koor Blij Rondeel

Donderdag 10 oktober

NM: Seniorencafé

AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 11 oktober

VM+NM: De Ark + Bar Michotte

Zaterdag 12 oktober

AV: SAMANA

Zondag 13 oktober

NM: SAMANA

AV: Koor Dissonant

Dinsdag 15 oktober

NM: Seniorencafé

AV: Prisma

Woensdag 16 oktober

VM: Poetsen

NM: SAMANA Crea

20 uur: Koor Blij Rondeel

Agenda

Het gaat in het evangelie om de on-

derdrukten, de armen, de wenen-

den. Deze partijdigheid wordt ver-

der niet afgeleid van iets anders,

de bijbel vraagt om deze belangstel-

ling voor de vrijheid van allen te

delen, en zelfs te verstaan als ons

eigen belang. Alleen de bevrijding

van allen kan ook definitieve bevrij-

ding voor de enkeling zijn.

D. Sölle

KALENDERBLAADJE

Albert Einstein

BIDDEN VERANDERT DE

WERELD NIET,

MAAR BIDDEN VERANDERT

DE MENS.

EN DE MENS VERANDERT

DE WERELD.

SINT-FRANCISCUS

Zondag 13 oktober

28ste zo dh jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap

SAMANA-feest

Intentie voor de overledenen van de

familie VERLINDEN - WUYTACK

Voorganger: Pater Jozef Valkeners

Lector: Leden Samana

Zang: Franciscuskoor o.l.v. Guy

Saenen

Orgel: Herman Baumers

Zondag 20 oktober

29ste zo dh jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de

Sint-Franciscusgemeenschap met

nagedachtenis van zuster Anne Van

Montfort

Voorganger: Pastor Marcel

Assistent: Lieven

Lector: Jacques Mommens

Zang: Franciscuskoor

Orgel: Herman

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

BLAUWPUT

Zondag 10.00 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 13 oktober

28ste zondag door het jaar C

11 u. woorddienst met koor- en

samenzang

Voorganger: Mirjam Van Lemmeren

Assistent: Mathieu Voets

Homilie: Mirjam Van Lammeren

Beelden: Leo Swinnen

Donderdag 17 oktober

Herfstfeest Samana

11 u. viering met CD-muziek

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Myriam Neves

Lector: Hilde Sinap

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden : Leo Swinnen

Zondag 20 oktober

29ste zondag door het jaar C

11 u. viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Walter Verhelst

Assistent: Caroline Van Audenhoven

Lector: Ann Wouters

Homilie: pater Walter Verhelst

Beelden : Leo Swinnen

BOVEN-LO

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag 8 u.

DON BOSCO

Zondag 13 oktober 2019

28ste zondag door het Kerkelijk Jaar

Nationale ziekendag

Geen viering in Don Bosco

Zondag 20 oktober2019

29ste zondag door het Kerkelijk Jaar

Missiezondag

10.30 u. Viering

Voorgangers: Majo Werrebrouck en

Ingrid Wezemael

Lector: Annie Van Avermaet

ZING, SPEEL ZODAT HET

KAN GEBEUREN …

Lieddag: zondag 10 november

2019 in Don Bosco, Ortolanenstraat

6, Kessel-Lo

10u: Onthaal en koffie

10u30 - 12 u: Zingen in "Ademtocht"

Iedereen welkom, van de parochie of

van buiten de parochie!

Inschrijven vóór 4 november bij

chriswillocx1@gmail.com

5 euro, met broodje 10 euro

LINDEN

Zondag 10.00 u. Gezinsviering

VIERINGEN

Zuster Anna Van Montfort

Zuster M. Harlindis

Geboren te Neerpelt op 14 oktober

1920

Overleden te Keyhof-Huldenberg

op 9 augustus 2019

Ten grave gedragen op 24 augustus

2019

in het klooster te Huldenberg.

Zuster Anna was jaren lang een in-

spirerende kracht in onze gemeen-

chap en school en was tevens de

laatste inwonende zuster van ons

klooster.

Ze heeft met vallen en opstaan ge-

probeerd ten volle te leven voor

onze Franciscusparochie en voor

de school “De Ark”.

We kunnen alleen maar met een

dankbaar hart terugdenken aan

deze persoon.

Graag nodigen wij u uit voor een

gedachtenisviering in de Sint-

Franciscuskerk te Heverlee Leu-

ven op zondag 20 oktober om 10

u.

Aansluitend op de viering bieden

wij u een drankje aan achteraan in

de kerk.

Het parochieteam en de werkgroep

liturgie

Gedachtenisviering zuster Anna

Don Bosco: zieken – verhuisden…

Onze overledenen blijven ons dierbaar en

nabij.

En om het contact niet te verliezen met

zieke parochianen of met personen die ver-

huisd zijn willen we graag op de hoogte

blijven.

Ook vrienden en buren kunnen ie-

mand aanspreken bij de viering, of

een berichtje sturen …

*Hermien Den Tandt

GSM 0484 318 046

miendentandt@gmail.com

*Lieve Neukermans

Tel. 016-22 93 70

lieveneukermans@gmail.com

*Majo Werrebrouck

Tel. 016-25 24 59

majo.werrebrouck@kuleuven.be

*Ingrid Wezemaal

GSM 0498 055 602

ingrid_wezemael@yahoo.de

*Chris Willocx

Tel.016-46 34 46

chris.willocx1@gmail.com

Jef Wauters, onze parochiepriester

op pensioen, zou ook wel graag op

de hoogte willen blijven hiervan.

*Jef Wauters – Cristianlaan 43 –

3010 Kessel-Lo

GSM 0485 063 038 - E.mail:

jef.w@edpnet.be
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Op zondag 20 oktober om 15

uur heeft in de kerk Sint-Geer-

trui, het openingsconcert plaats

van het nieuwe seizoen van ‘Bach

in Leuven’. Het Hildebrandt Con-

sort o.l.v. Wouter Dekoninck bren-

gen vioolconcerti van J.S. Bach en

W.Dekoninck.

Het wordt dus zeker weer genieten.

Kaarten te koop na de vieringen en

viainfo@bachinleuven.be

BACH IN LEUVEN

3FEDERATIE FRANDO

Het Molenhuis vierde zijn veer-

tigjarig bestaan !

MolenhuisteBérismenil

De Raad van beheer is de gebouwen

eens kritisch gaan bekijken. Er zijn

nog wel herstellingskosten aan. Er

moet ook nog over de prijs gepraat

worden. Er is ook een expert op af-

gestuurd.

De Raad van Beheer en de Gemeen-

schapsraad hebben zich de vraag ge-

steld: Mogen we dit kopen? Is dit

verantwoord omwille van de finan-

ciële inspanning en de inspanning

om te beheren? We meenden deze

vraag alleen niet te kunnen oplos-

sen.

Molenhuis 1979

Daarom de heel concrete vraag aan

jouenjevrienden:

Zou je hier financieel kunnen of

willenachterstaan?B.v.

- Je kan je geld laten gebruiken tegen

een intrest aan mensen en menselij-

ke deugd i.p.v. een financiële beleg-

ging die je kapitaal moet vergroten

ofinstandhouden!

- Dit kan misschien vanaf 10.000 tot

100.000 fr. of meer, je kan nooit we-

ten?

- Voor een bepaalde tijd of onbepaal-

detijd?

-Renteloos?Kleinerente?Enz...

Dit is maar een aftasten van wat

kan.Noggeenconcreteafspraak.

Als we, ten laatste met Nieuwjaar,

te weten kunnen komen: er staan

zoveel mensen met zoveel kapitaal

achter of niet achter, kopen we of

kopenweniet.

Of je en hoe je wil meedoen kan je

welevenaanonsdoorseinen.

Kamiel, Stella, Modest, Marcel, Jos

Parochieblad 15 december 1977

MolenhuisteBérismenil

Over het omgaan met bezittingen

kan op een christelijke, evangeli-

sche manier gedacht worden. In-

dien de natuur voor iedereen open

wil blijven moeten we zelf voorzie-

ningentreffen.

Wij in Don Bosco hebben op dit

ogenblik nog die mogelijkheid te

Bérismenil.

Laten we dit gebouw in handen

van privé-eigendom dan snijden we

vele kansen af voor minder kapitaal-

krachtige mensen voor wie de ge-

zonde lucht en de stilte en de rust

evennoodzakelijkzijn.

Het enig alternatief tegenover pri-

vé-bezit isgroepsbezit.

Deze voor de Don Boscogemeen-

schap toch belangrijke beslissing

mag niet door een beperkte groep

genomen worden. De priesters, de

parochieraad en het bestuurscomi-

té wensen duidelijk te weten of de

gemeenschap waartoe jullie allen

behoren achter dit project staat of

niet.

Wie zijn mening nog niet te ken-

nen heeft kunnen geven kan onder-

staand strookje invullen en in het

Centrumbezorgen.

A. Sta jij achter dit projekt? Ja –

Neen

B. Wil jij een bijdrage leveren door:

Een gift van ....... fr.

Een regelmatige storting van ....... fr. per

maand, per jaar, voor een periode van .......

Deelname aan het materieel of admini-

stratief beheer van het huis

Andere voorstellen ...............

C.Wensjeeenafspraakjemet ...

Naam ..........................................

Adres ..........................................

Tel. ..............................................

Parochieblad 16 februari 1978

MolenhuisBérismenil

Na de nodige “volksraadplegingen”

(tijdens de voorbije winter) waaruit

bleek dat 90 % der antwoorden zich

uitsprak om het molenhuis te ko-

pen.

Na de vele bezinnende uren die de

beleidsgroep samen doorbracht... is

de kogel door de kerk! Het mo-

lenhuis is principieel gekocht. Nu

moet er inhoud ingestoken worden

en moet er beheerd worden! Dit is

weeraleenheleopgave.

Daarom zouden we alle belangstel-

lenden willen uitnodigen om op

donderdag 14 september 1978 om 20

uur stipt samen te komen in het

DonBoscocentrum.

Dan zullen we nog wat dieper in-

gaan op de leefkansen die dit project

onskanbieden.

We moeten ook een V.Z.W. oprich-

ten en statuten bespreken. Wie het

voorstel der statuten al vooraf wil

inzien kan ze bekomen bij Kamiel

De Vis, Rerum Novarumlaan 16, t.p.

We zouden ook graag vernemen

wie mee wil animeren en beheren.

Er zou dus een ploeg mensen ge-

vonden worden die mee gaat zoe-

ken om inhoud aan dit huis te ge-

ven (bezieling, spirit, bedoeling...)

en die mee wil beheren (alles vlot

doen draaien, goede inrichting...).

En ook mogen we onze financië-

le situatie niet vergeten... en mis-

schien kunnen we ook allemaal

eens uitkijken of we nog iemand

kennendiewilhelpen.

Totdan!

Parochieblad 14 september 1978

UIT ONS GRIJZE PAROCHIEVERLEDEN - Don Bosco anno 1977 en 1978

1.Relatiemetdenatuur

Het Molenhuis is een huis waar je

stilte kan ervaren in een brok on-

gerepte natuur. Gelegen in een om-

geving waar je kan thuiskomen bij

jezelf en bij de kern van het leven.

Omgeven door bossen die de mens

uitnodigen om binnen te treden in

het grote mysterie van de natuur en

het leven. Een plaats waar je nog het

ritme van de dag en de nacht kunt

bevoelen. Waar je eindeloos stil kan

worden om terug de diepe levens-

kracht injezelf tebeluisteren.

2.Eenvoudensoberheid

Je ontdekt terug hoe alles met een-

voudige middelen kan, als ieder het

beste van zichzelf geeft. Daarom

is de inrichting van het huis ook

sober. Met eenvoudige middelen

wordt getracht een gezellige en rus-

tige sfeer te creëren. Je vindt er geen

luxe, geen comfort. Wel een stuk-

je warmte dat je samen met ande-

ren opbouwt: samen eten klaarma-

ken, opruimen, karweitjes opknap-

pen, wandelen en genieten van het

onverwachte van dergelijke situa-

ties.

3.Vooriedereen

De vzw houdt haar activiteiten zo

goedkoop mogelijk, om iedereen de

kans te bieden stil te staan bij wat

hem/haar bezig houdt. Wel te ver-

staan, iedereen die deze krachtlij-

nen wil delen en eraan wil mee-

werken. Hierbij willen wij niet dat

financiën een hinderpaal zouden

vormen. Kortom, over de prijs kan

gepraat worden, over de krachtlij-

nenniet.

4. Samen verantwoordelijkheid, sa-

menbezitten

Samen verantwoordelijk zijn bete-

kent ook samen werken aan een

huis waar het ontmoetende le-

ven mogelijk is en waar dit ook

kan ontkiemen...Dit wil zeggen een

ontmoetingsruimte gemeenschap-

pelijk bezitten, gebruiken, onder-

houden, ervan genieten en er zorg

voordragen.

5.Ontmoeting

Te midden van die immense rust

en stilte kan het dat mensen terug

tot zichzelf komen, loskomen van

hun zorgen, drukte en verplichtin-

gen. Er groeit een plaats van niet

meer moeten, van ontmoeten. Dan

kan je de ander weer zien zoals

hij is. Hier wordt echt ontmoeten,

vriendschap bouwen van mens tot

mensterugmogelijk.

De vzw probeert, weliswaar in het klein,

deze krachtlijnen concreet te maken en

warm te houden. Misschien is het een

druppel op een gloeiende plaat, maar

waarom zou het geen kiem in vruchtba-

re grond kunnen zijn?

AdresvanHetMolenhuis:

MoulindeBelleMeuse

Bérismenil,5

6892LaRoche-en-Ardenne

084/44 45 17 (uitsluitend tijdens ac-

tiviteiten)

contact@moulindebellemeuse.be

www.moulindebellemeuse.be

https://www.facebook.com/moulin-

debellemeuse/
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FILIPIJNENFEEST

Zaterdag19oktober2019

DonBoscocentrum

18.00 u. Heerlijke Filipijnse schotel

(12 euro volwassenen – 6 euro kin-

deren)

20.00 u. Het actuele Filipijns ver-

haal

Getuigenissen over jongerenorga-

nisaties,

over mensenrechten en scholen

vaninheemsegemeenschappen

en een interview met de leider van

de kritische Filipijnse vakbond die

eindseptember inonslandwas.

Van harte uitgenodigd op deze boei-

endeenlekkereavond!



Zinvragen

Wiebenik?

Waarkomikvandaan?

Iser levennadedood?

Hoewordikgelukkig?

Watgeeftzinaanmijnleven?

Antwoorden

Metwelkevragenworstel jij?

Hebjijantwoorden?

Ook bij Samana zoeken mensen

naar antwoorden op levensvragen.

In eengesprekmet JanVanderVloet

(diaken, theoloog…)vertellen

eenchronischzieke,

eenmantelzorger

eneenvrijwilligeruitSamana

hun eigen verhaal en zoektocht

naar ZIN in het leven voor zichzelf

envooranderen.

Wil jij weten hoe ze met de grote le-

vensvragen,omgaan?

Laat je inspireren en kom dan op za-

terdag 17 oktober 2019 vanaf 18.30 u.

(aanvang 19.00 uur) naar CM Leu-

ven, Platte Lostraat 541 in Kessel-Lo.

Iedereeniswelkom!

Deelname is gratis. Wel vooraf in-

schrijven via leuven@samana.be

Levensvragen – Uitnodiging

Een vijftig paleontologen van over heel

de wereld, bezochten op 13 september 2019

het Butselbos te Boutersem. Aanleiding

voor het bezoek is een Internationaal con-

gres in het Koninklijk Belgisch Instituut

voor Natuurwetenschappen.

Boutersem staat in de wetenschappelijke

wereld bekend om fossielen van 33 mil-

joen jaar oud.

33 Miljoen jaar oud! Sommigen noemen

het zelfs heilige fossielen.

De ondergrond van Boutersem lijkt

wel een ‘dierentuin’ voor fossie-

len. Zo zijn er onder meer bot-

Boutersem Fossiel hagedis

jes van de oudste flamingo- en rei-

gerachtigen ter wereld gevonden,

naast resten van knaagdieren, ha-

gedissen, brakwaterschelpen en ali-

gators. De meeste resten werden ge-

vonden aan de rand van Butselbos.

Ook bij de aanleg van de TGV-

spoorlijn in deelgemeente Neervelp

zijn fossielen gevonden. Er kwa-

men schilden van oeroude schild-

padden tevoorschijn en resten van

kleinerevogels.

Chris Vervliet schreef een boek:’-

Fauna van 33miljoen jaar geleden‘

Het is een overzicht voor het bre-

de publiek. Het boek werd uitge-

geven bij de lokale heemkundige

kring Velpeleven. Het boek is te be-

komen in de bibliotheek, Kerkom-

sesteenweg 55 3370 Boutersem – Tel

016735010

(dkr) Uit het artikel in de Krant Het

Nieuwsblad van 13 september 2019

HEILIGE FOSSIELEN IN

BOUTERSEM

OCMW Bierbeek en dagverzor-

gingscentrum d’Eycken Brug in-

vestereninbus

Het dagverzorgingscentrum de

Dagvlinder, d’ Eycken Brug, en het

OCMW Bierbeek kopen samen een

nieuwe bus om hun werking te ver-

beteren. Volgens het centrum is het

voormalige busje dringend toe aan

vervanging.

De Dagvlinder zal het busje voor-

al ’s morgens en ’s avonds gebrui-

ken voor het vervoer van de oude-

ren. OCMW Bierbeek zal het busje

overdag gebruiken voor activiteiten

zoals het Dorpsrestaurant en de So-

cialeKruidenier.

OCMW en woon-zorgcentrum

d’Eycken Brug, de beheerder van

het dagcentrum, dragen elk de helft

van de kosten. Er kunnen tel-

kens acht personen vervoerd wor-

den met het mooie witte busje, van

wie maximaal twee in een rolstoel.

(dkr) Uit krant Het Nieuwsblad van 27-

9-2019

Hand in hand

4 FEDERATIE FRANDO

De KU Leuven blijft verreweg de

besteuniversiteitvanhet land.

Dat blijkt uit de zestiende editie van

de Times Higher Education (THE),

de ranglijst die de kwaliteiten toets

van 1.300 universiteiten in 92 lan-

den.Daardoor ishetdebreedste ana-

lyse ter wereld van de kwaliteit van

hethogeronderwijs.

De KU Leuven gaat er in vergelij-

king met vorig jaar drie plaatsen op

vooruit en klimt van nummer 48

naarnummer45.

Ook de UGent doet het goed en

klimt van plaats 143 vorig jaar naar

123dit jaar.

‘Ik ben bijzonder verheugd dat we

gestegen zijn in de top van de

ranglijst. Voor de Vlaamse regio is

deze aanwezigheid van erg groot

belang’, reageert de rector van de

KU Leuven Luc Sels. ‘Een stijging

binnen de top 50 is niet vanzelf-

sprekend. We realiseren de vooruit-

gang immers in een periode waar-

in de Aziatische universiteiten een

snelleopmarskennen.’

Helemaal bovenaan in de ranking

staat al voor de vierde keer op rij de

OxfordUniversity .

(blg) Uit Krant Het Nieuwsblad-van 13

september 2019)

KU Leuven klimt in internationale ranking

Ben jij ook af en toe bezorgd dat

onze samenleving de extreme weg

opgaat?

En stel jij dande vraaghoewedekar

kunnenkeren?

Met de reeks activiteiten ‘Weg van

extremen’gaanwedaardieperop in.

Fictie en conflict zijn heel normaal

in een maatschappij, ze zijn ook

een motor voor verandering en ver-

nieuwing.Wij-zij-denkenniet.

*FilmDieWelle

Woensdag 16 oktober 2019 – 19.15-22.15 u.

–Gratis

LDC Wijnveld, Wingerdstraat 14 –

3000Leuven

‘De Nazi’s waren stom. Wij zijn

slimmer dan dat.’ Uitgedaagd door

de arrogante houding van de leer-

lingen, zet leerkracht Rainer Wen-

ger een experiment op. Wat vrij on-

schuldig begint met begrippen als

groepsdruk en discipline ontwik-

kelt zich na enkele dagen tot een

heuse beweging met als naam Die

Welle. De scholieren beginnen an-

dersdenkenden uit te sluiten en het

ene na het andere conflict escaleert.

Filmmetnabespreking.

*Lezing: Hoe reageer je op racisme

ofseksismeinjeomgeving?

Zondag 20 oktober 2019 – 9.30-13.00 u. – –

5euro

LDC Wijnveld, Wingerdstraat 14 –

3000Leuven

Aansluitendophetzelfdethema:

*Het verdriet van Vlaanderen – Mu-

ziektheatervoorstelling

Maandag 21 oktober 2019 – om 19.30 u. –

5euro

LDC Wijnveld, Wingerdstraat 14 –

3000Leuven

Weg van extremen - Vormingplus Oost-Brabant

OPPAS & GEZELSCHAP

Onze bekende Oppas-& Gezel-

schapsdienst wil het langer zelf-

standig wonen ondersteunen door

Thuisoppas met vrijwilligers te or-

ganiseren. Wij helpen graag alle

zorgbehoevenden en hun mantel-

zorgers in het Leuvense en omge-

ving,ongeachthunleeftijd.

Niet alleen overdag, maar ook ’s

nachts kun je beroep doen op onze

dienst.

-Je bent alleenstaande en zoekt extra

oppasofgezelschap.

-Je bent herstellende van een medi-

sche ingreep of ziekte en hebt tijde-

lijkextraoppasnodig.

-Je hebt, als partner of familielid

van een zorgbehoevend persoon,

noodaanwatextrahulp.

Op dit moment kun je als mantel-

zorgerereventussenuit.

Seniorama Oppasdienst

Met de hulp van onze vrijwilligers

verzorgen wij oppas aan huis: de

vrijwilliger is zorgzaam aanwezig

tijdens het bezoek, heeft een luis-

terend oor en helpt eventueel met

kleinetaken.

-Dagoppas zorgt voor gezelschap

of hulp bij een activiteit zoals

buiten gaan wandelen, een gezel-

schapsspel spelen, een maaltijd op-

warmen, enz Ook begeleiding naar

de dokter of tandarts is mogelijk (te

voet, met de bus of met de taxi).

De vrijwilliger gaat met je mee en

zorgt voor de begeleiding terug

naar huis. Vervoer met de wagen is

nietmogelijk.

-Tijdens de nachtoppas zal een vrij-

williger helpen bij het in en uit bed

gaan, ev. helpen bij het eten/drin-

ken en ’s avonds of ’s morgens hel-

penmeteentoiletbezoek,enz.

-Let op: onze vrijwilligers treden

nooit op in plaats van professione-

len, zij doen geen verpleegkundige

taken!

-Al onze vrijwilligers worden on-

dersteund en krijgen regelmatig

vormingen en persoonlijke begelei-

ding.

Prijzenencontact

We bekijken je vraag op basis van

de beschikbaarheid van onze vrij-

willigers en vullen dit zo snel mo-

gelijk in. Onze dienst regelt, na be-

zoek van de verantwoordelijke, een

bezoek van een vrijwilliger bij jou

thuis aan huis. Tijdens dit bezoek

krijg je meer uitleg over onze werk-

wijze en op de beschikbaarheid van

devrijwilligeropdatmoment.

Dagoppas: ongeveer 1 á 3 uur; 2,8

euro per uur (in overleg is een ver-

mindering van dit tarief mogelijk)

Nachtoppas: 22 tot 7 u.: 25,2 euro

per nacht (en 2,8 euro per bijko-

menduur)

Neem contact op met verantwoor-

delijkeLesleyBogaerts.

Tel 016 58 16 18 of 016 22 20 14 (alge-

meennummer)

e-mail: lesley@seniorama.be

We werken vanuit deze dienst sa-

men met Zorg Leuven, OCMW He-

rentenOCMWOud-Heverlee

Seniorama Oppas Vrijwilligers

UNIVERSITEIT DERDE LEEF-

TIJD * Aula Rector Pieter De Somer

*Deberiotstraat24,Leuven

Dinsdag 15 oktober 2019 om 14.00

uur:

Hoebeestig is intelligentie?

Prof. Hans van Dyck – UCLouvain –

Earth and Life Institute

Dinsdag 22 oktober 2019 om 14.00

uur:

Heeft de NAVO nog een toekomst?

Prof. Tom Sauer – Universiteit Antwerpen

– Departement Politieke Wetenschappen

Info: Secretariaat UDLL – Dienst

Alumni, Universiteitshal, Naamse-

straat22-3000Leuven

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en

tussen14en16.30u.

Tel.016324001

udll@kuleuven.be
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